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Współcześnie unitarianie jako symbolu, loga używają kielicha z płomieniem wydobywającym się
z jego środka otoczonego dwoma obręczami. Wiele osób nie wie co to za symbol i skąd
pochodzi.

  

 Unitarianie nie używają, jakiejś „świętej” nienaruszalnej symboliki, jednak w celu identyfikacji
ruchu, jego rozpoznawalności, spora część kongregacji na świecie używa symbolu kielicha,
znicza. Nie jest tak jednak wszędzie i unitarianie Węgierscy i Siedmiogrodzcy czy np. Czescy
mają swoje lokalne godła. Również przedwojenni i powojenni unitarianie w Polsce używali
innego godła. Jak pisze Grycz Śmiłowski w 1948 roku „Biały krzyż wyrastający z ziemi,
czerwonej od krwi, a szczytem sięgający w błękity, jako wyraz myśli: poprzez poświęcenie się
dla idei w duchu Chrystusowym może człowiek i ludzkość być podniesiona z nizin zła do
szczytów doskonałości”. Godło takie wykorzystywała Jednota Braci Polskich, czyli organizacja
która odrodziła ruch unitariański w Polsce lat 30 i 40 XX w.

  

 

  

  

 W owym czasie, w trakcie II wojny światowej, Austriacki plastyk Hans Deutsch na potrzeby
międzynarodowej organizacji Unitarian, opracował łatwo rozpoznawalne logo, przedstawiające
kielich z płomieniem. Projekt Deutscha przedstawiał kielich, znicz, z płomieniem w środku.Takie
logo wykorzystywano do identyfikowania osób które zaangażowane były w pomoc żydom i
unitarianom w ogarniętej dramatem wojny europie. Jak sam autor stwierdził: „Gdy dokument
może uwolnić człowieka, odebrać go policji i dyktaturze, ważne by wyglądał stanowczo”,
chodziło o to by logo widniejące na urzędowych dokumentach, pieczęciach i odznakach
wyglądało godnie i znacząco i jednocześnie symbolizować ducha pracy unitariańskiej dla
drugiego człowieka. W tej trudnej, pełnej niebezpieczeństw i sztuczek dyplomatycznych pracy,
unitarianie potrzebowali symbolu do wykorzystania na pieczęciach, znaczkach służbowych,
pismach urzędowych.
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 Logo to wielokrotnie się zmieniało w ciągu 65 lat od powstania, przybierało nowszą, bardziej
aktualną formę. Wiele również powstało wyjaśnień symboliki w nim zawartej. Zarówno kielich
jak i ogień wykorzystywane były w historii ludzkości do różnorakiej symboliki religijnej, do której
nawiązują w duchu uniwersalizmu również unitarianie. Wygląd kielicha nawiązuje zarówno do
symbolu krzyża, do naczyń liturgicznych, jego forma do antyku, ogień jest obecny jako symbol
religijny we wszystkich kulturach na całym świecie, a świeckim kojarzy się ze zniczem
olimpijskim. Również w Polsce płonący znicz ma bogatą symbolikę. Kielich z czasem
wzbogacony został o dwa pierścienie, nawiązujące do połączenia unitarianizmu wywodzącego
się z chrześcijaństwa z uniwersalizmem, otwierającym w globalnym świecie ducha religijnego
na inne niż chrześcijaństwo źródła idei. W wielu kongregacjach zapalenie kielicha jest
początkiem uroczystości religijnych, a jego miejsce znajduje się w centralnej części
unitariańskich sal spotkań.
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Aktualnie międzynarodowa organizacja Unitarian Uniwersalistów używa logo nawiązujące do
kielicha, znicza. Oczywiście, lokalne kongregacje, jak również poszczególne społeczności i
organizacje związane ze światem unitariańskim wytworzyły różne mutacje i wersje tego logo.
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